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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 20 DE MAIO DE 2013.
ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 20 de maio de 2013, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência da
vereadora ROSENI BRITO, auxiliada pelo vereador ARLY MANOEL, 1°
Secretário e o Vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, em
seguida a senhora presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, a qual constatou a presença dos onze vereadores, havendo
portanto, quorum. Dando prosseguimento à sessão a senhora presidente
convidou a todos para ficarem de pé em saudação as bandeiras nacional,
estadual e municipal e determinou ao segundo secretário que fizesse a
leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbio (2, 6) declarando aberta a
sessão de acordo com o Artigo 110 do Regimento Interno, Continuando
solicitou da 1° Secretário a Leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Após lida a Ata da sessão anterior, a mesma foi posta em
votação e em seguida Aprovada por Unanimidade. É lido o Projeto de Lei
n° 331/13, 332/13, 333/13, 334/13, 335/13, 336/13, 337/13, 338/13, 339/13,
340/13, 341/13, 342/13 343/13, 344/13, 345/13, 346/13, 347/13, 348/13,
349/13 350/13, 351/13, 352/13, 353/13, 354/13, 355/13, 356/13, 357/13,
358/13, 359/13, 360/13, 361/13 e 362/13, todos dispõem sobre alienação de
bens imóvel; projeto de Lei n° 363/13, que dispõe sobre conceder incentivo
a quitação de multa de mora e juros; projeto de Lei n° 364/13, que dispõe
sobre criar o programa de desenvolvimento da cadeia produtiva; projeto de
Lei n°j365/13, que dispõe sobre a instituir a atuação e o poder de policia
administrativa; projeto de Lei Complementar n° 038/13, que dispõe sobre a
alteração de lei complementar n° 032/13. Indicação n° 041/13 e 042/13, de
autoria do vereador Raimundo Lopes. Concluída as Leituras a senhora
presidente, enviou os projetos de alienação de bens imóveis para as
Comissões de Legislação, justiça e redação e Obras Serviços Publico; os
projetos 364/13, 365 e o projeto de lei complementar n° 038/13, foram
encaminhados para a comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo o
Projeto de Lei 363/13, encaminhado as comissões de Legislação, Justiça e
Redação e Permanente de Finanças e Orçamento. Dando continuidade a
sessão colocou em discussão em turno único as indicações n°. 041/13 e
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042/13-RLS, como não houve discussão em seguida as mesmas foram
postas em votação em turno único pelo processo simbólico, sendo
Aprovado por Unanimidade. Dando seguimento à sessão a senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: para os
vereadores inscritos, iniciando com o vereador Geraldo Frederico. O qual
cumprimenta a todos e fala que ouvindo a leitura dos projetos lhe chamou a
atenção para a leitura do projeto do programa agricultura familiar em
especial quando fala da retribuição em óleo pelos pequenos agricultores e
pede aos colegas que analise bem este artigo. Comenta sobre o calcário
que esta depositado próximo a Vila Bela Vista projeto que também foi
destinada ao pequeno agricultor e que deveria já esta no solo e se são
programa do governo para auxiliar a redá do pequeno agricultor deve ser
bem analisado. Fala sobre os projetos de alienação de bem imóvel e pede
aos vereadores que analise bem este projeto e verifique a legalidade do
proprietário, pois já ouve caso aqui que alguém já documentou lote que não
é dele. Discorre sobre sua viagem a Brasília juntamente com os vereadores
Renato e Lázaro Purcino, onde. protocolaram oficio em e estivem com
Deputados dos Trabalhadores e viram muitos benefícios que Floresta já
poderia esta contemplada e por fará de conhecimento deixamos de receber
estes recursos. Diz que bárias cidade do Pará foram contempladas e aqui
em Floresta foi cadastrada uma escola foi a Beira Rio para receber 30
computadores, porem esta escola foi desativado no ano passado. Diz que já
entrou em contato com os secretario de Educação para que cadastre as
escolas para que poça vir um computador para cada aluno e acredita que
pode cadastrar as escolas ate trinta de maio. Comenta que conversou com
o Deputado Miriquinha disse que não tem equipamento no hospital é porque
não busca os recursos e não entra nos programas, pois recursos esta
sobrando esta precisando é buscar este recursos para beneficiar o cidadão
e esquecer a política ou a sigla paríidário/Fala que Floresta foi contemplada
com varias quadras cobertas, pois cada escola com mais de cem alunos
tem direito a receber uma quadra. Fala que Floresta foi contemplada
também com recurso para aquisição de ônibus escolar e recurso para a
recuperação das estradas. Comenta que gostaria que o festival do abacaxi
fosse realizado de seis em seis meses para que nossa cidade fosse mais
cuidada. Logo após faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as quadras cobertas
destinadas as escolas do município de Floresta e cita o nome das escolas.
Diz que para as escolas recebem este recurso a mesma deve ser
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cadastradas então a educação deveria ter cadastrado todas as escolas,
pois tem muito recurso para a educação, basta acessa-los para receber.
Fala que achou muito importante o programa de um computador para cada
aluno da rede publica e isso é uma motivação para melhorar o desempenho
do aluno. Diz que o deputado Miriqunha falou que tem recurso para a
construção de 6 mil escolas, basta o município esta acessando para ser
contemplado. Comenta que o secretario Educação demitiu vários
funcionários contratados e parece que desde o inicio que estão de
marcação com a Vila Piaçaba, pois na Vila tinha uma professora
concursado que não pode continuar lá e os pais reuniram e manteram a
professora mesmo contra a vontade de algumas pessoas 'e agora tem um
professor contratado para lecionar no EJA e esta em risco de acabar porque
este professor foi demitido e os alunos diz que só voltam para sala de aula
se o professor continuar assim como ouve outras demissões, afirma que
não esta revoltado com as demissões e sim com a forma em que ocorre
estas demissões e tem abaixo assinado pedindo uma reunião com o
secretario de Educação para que a Comunidade poça decidir quem sai ou
que fica trabalhando na Vila Piaçaba ,e amanha ira conversar com G-
Secretario e espera que o mesmo tome providência a respeito. Fala que o
pessoal do Bom Jesus II veio a Secretaria falar que a 22 dias a Kombi não
buscava os alunos da Vila Bom Jesus II, e já pediu que o secretario
resolvesse o problema da Vila , porque o povo da região não aceitava mais
a Kombi nem o motorista para puxar os alunos e que o secretário
providenciasse outro veiculo, e nesta semana ficou sabendo que os alunos
que iam para estudar na Vila Bom Jesus II, foram a Vila Pau D'arco e
conseguiram um ônibus para busca-los e estão estudando naquele
município, isso é revoltante, porque o recurso do MEC vem pelo senso de
alunos e como a verba já é pouca vai perder mais e isso é um descaso para
com nossos alunos e pede as Vereadores que converse com o Secretario
para que reveja esta situação e não deixar que isso aconteça em nosso
município, o vereador Geraldo faz a parte dizendo que isso é uma tristeza e
isso não era de seu conhecimento e manifesta apoio ao vereador para
ajudar a solucionar este problema. O vereador Lázaro volta a discursar
dizendo que fica triste porque os alunos já estavam sendo transferidos e
talvez os mesmos não queiram mais voltar a estudar em nosso município,
porem deve encontrar um meio para reverter esta situação. Em seguida sua
a palavra o vereador Raimundo Sarafim, que faz os cumprimentos de
rotina e comenta que recebeu oficio da Deputada Bernadete que logo estará
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cegando computadores para a escola Sorriso do Araguaia. Discorre sobre a
lisa de RB que tem em mãos para cadastro do programa Luz para Todos e
vereador Irmão Geraldo disse que este vereador esta mentindo e que
persegui os outros e tudo o que faz não serve para o vereador Geraldo e
como esta sendo perseguido nunca terá uma CPI aprovada por este
vereador e o partido vai precisar deste Vereador e o vereador Geraldo disse
aos professores que este vereador tinha se vendido para o Prefeito e isso
não é papel do vereador e sim trabalhar e preocupar com sua região, pois
cada vereador tem seu reduto. O vereador Geraldo faz a parte dizendo que
amanhã irá apurar tudo o que foi dito. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Renato Alencar, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a
revolta do vereador Lázaro e se dispõe a contribui no que for necessário
para resolver a situação do povoado Bom Jesus ll./(Fala ao Vereador
Sarafim que observe as artimanhas da política, pois muitos adversário usa a
meta de colocar um colega contra o outro afim de desestruturar o partido.
Fala do conhecimento e trabalho dos vereadores Raimundo Sarafim e
Geraldo Frederico e devemos unir as forças para buscar melhoria. Comenta
que foi eleito já começo a buscar benefícios e sempre esta junto com o
gestor e secretários buscando benefícios(e foi convidado pelo Secretário de
Educação para ir a Brasília buscar recurso. Diz que esta buscando'recurso'
de todas as formas porem, o quando vê que não tem possibilidade de
ninguém querer ajudar nosso município e levar para o lado partidário este
vereador também sabe fazer a política, mais no entanto esta tentando
trabalhar em parceria e fazer critica construtivajtodos deve ter para mostrar
o que esta errado para ajudar a administração a fazer o que é certo, essa é
a característica do vereador, e amizade é uma coisa e política o é outra e se
hoje o prefeito é adversário do PT amanha não se sabe e passando o
período político devem trabalhar em união, então devemos é buscar recurso
e trabalhar em prol do município, fala dos projetos em tramitação na
Câmara, onde devem ser analisas com cautela afim de não prejudicar
nenhum munícipe. Diz que é contra a cobrança de hora de trator, porque
devem sim procurar as pessoas que realmente são carente e fazer o serviço
gratuito, pois muitos têm condições de dar i óleo e outros não e devemos
olhar essas qualidades e depois que atender os mais necessitados atende
os que pode ajudar na compra do óleo e cada vereador tem conhecimento
de pessoas que não tem condição de pagar esse trator. E não havendo
mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 22: 15 hs (vinte e duas horas e quinze minutos), e convoca os
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vereadores para a próxima sessões ordinárias o dia 21 de maio do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu Vereador Arly Manoel, 1°
Secretário lavrei e assino a i/oresente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim e pelos jjáá^STmembros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, Arly Manoel 1°. Secretário,
Vereadora
Raimundo

Roseni
Nonato

Presidente,
Alves,

Vereador
2°.
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